
Om nogle yostglacinle liparitiske Lavastriimme i Island. 
I f  

TH. TIIORODDSEX. 

- 

Man liar liidtil kun kjendt t o  stiirre Findesteder for Obsidian i 
Island, nenilig Hrafntinnuhryggur p i  Nordlandet  og IIrafiitinnu- 
Ilraun p i  Sydlandet. Llrnfntinnuliryggur i Nzrheden a f  Krnbln 
vcd M j w t i i  er blevcn besiigt og beskreveii af ZIRKEL, J O I N -  

STRUP, ~ I E L L A X D  0. fl. medcns Hrnfntinnuliraun ved Alarkar- 
flj6ts Kilder syd for Torfnjijkull kuii er bleven besiigt af  den 
danskc Geolog J. C .  SCIIYTIIE i L r c t  l84G. 1% en Undersiigel- 
eesreisc i Sommercn 1889 var jeg s i  lieldig a t  trrcffe iiogle 
liidtil ukjendte lipnritiske Lavastriimnie i d c  ode Egne KY for 
Torfajiikull, og dct  er 0111 disse jeg tillader iiiig a t  frenikoiiiiiie 
iiicd nogle Ueiiirerkninger. 

I en stor Del af  Islands sydlige Lavland finder iiinn under 
Jordsmonnct betydelige Lag nf lys Pimpsten, der oftc koniiuer 
tilsyne liror Jordsiiioniict ved S a n d s t o r m  cller p; anden &dc 
er blevct afrevet; man Gliver liurtig opmrcrksoiii pL% den lyse 
Pimpsten dn deli ved sin Farve stikker s5 grelt af  mod de sortc 
Scoricr, der bedrckke Snese nf Kvadratiiiil b,:de i det  Indre og 
i Bygden. De sydlige TTulknncr hare efter livnd inan &l aldrig 
i den liistoriske Tid udkiistet nndet end den iiiiirke basaltiskc 
Aske og Lnvagrus, og skjondt der ofte i Dcretningerne 0111 Ud: 
bruddene nrevnes Pimpsten blnridt Udbrudsprodukterne, s ? ~  iiiener 
iuan vist deriiied nltid basaltiskc Scorier; p; Islandsk liar den 
lysc lipnritiske Pimpsten, der s i  vidt man v6d, i historisk Tid  
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kun er bleveii udkastet af Vulkanen Xskja i i r e t  1875, det 
sanime Navn soiu de basaltiskc Scorier (vikur). P i  en Reise i 
Soiiiniercn lSSS fandt jeg i Nmlieden af de sikaldte Raudu- 
kambar i Fossirdal tfet Vest for Tlijbrsj Jorden de fleste Steder 
drekket iiied tykke Pimpstensniasser og fra forskjellige hoie Fjelde 
i Ksrheden kunde jeg forfijlge Pimpstenens Udbredelse niod Ost, 
livorred jeg opdagede a t  den tiigtte stamme fra ukjendte Kratere 
NO for Hekla i Nrerheden af Torfajiikull. I 1889 besiigte jeg 
p i  inin Rcise ti1 Fiskiviitn just disse Egne og var s i  heldig a t  
finde de Udbrudsteder hvorfra disse Produkter rirneligvis have 
deres Oprindelse. 

Jeg tillader inig i det folgende at fremlzgge nogle Iagtta- 
gelser over disse Egnes Geologi, skjijndt de kun ere nieget ufuld- 
stfendige, da  de mi t t e  udfores i en ITast, thi bide vnr Reisens 
LIovediuTl e t  andet, neliilig at undersiige de geografiske Forhold 
i de ukjendte Egne ved Vntnajiikuls vestlige Rand, og desnden 
ere disse Obsidianstriiinuie sH fjerne fra Bygden, og Oniegnen e r  
s i  blottet for Vegetation at  man nid viere iiiegct godt udrustet 
ined Hii ti1 Hestene 0. s. v. og have en ubegrmset Tid ti1 sin 
Ridighed, hvis man skal gjiire ordentligc Undersiigelser. Det be- 
roer fuldstmdig p$ Veirforlioldene hvormcget nian kan fii ud- 
rettet i disse h6itliggende Egne og man i u i  undertiden for liver 
Dag, man  kon Ejiire nogen Undersiigelse, med T&nodiglied vente 
flere Dage i Uvirksomhed i sit  Telt; dertil komrner at  disse 
Fjelde, ligesom s$ mange andre Partier af Islands Indre endnu 
ikke ere blevne opiiillte og iiiaii n i i  dcrfor sorge for en i det 
mindste overfladisk, geografisk Opmiling saiiitidig ined at nian 
gjor de geologiske Undersogelser. 

Vulkanen Hekla ledsages soiii bekjendt af mange lave Tuf- 
rygge, der alle have den saintiie Retniiig SOIII denne T~u l l i ans  
Kraterspalte nemlig fra ST7 ti1 NO. Xellenirummcne iiicllem de 
riidlige og gulbrune Tufrygge opfyldes af Lava'er, vulkansk Bske 
og Scorier, og en Miengde stiirre og iiiindre Kratere findes alle- 
vegne Iangs Fjeldsiderne. Fjeldryggenc ere opbyggede af Palago- 
nitbreccie og Tuf hvori der ofte findes vel udviklede dnorthit- 
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krystaller. Store stmkninger Lava og Flyvesand oingive IIekla 
14 alle Sider, tlii i Tidens Liib ere frygtelige Odelzgelser ud- 
@ede fra denne \riilkan 09 dens Fiilgcsventle. IIeinmod Thjorsli 
freintrzde dog nndre store Lavastriiiiiiiic, der have et andet Ud- 
spring, idet de riincligvis stamme fra det Indre, miske fra de 
store Kratere ved Fiskiviitn; denne ilnortliitlnva der t'reiiitrwdw 
vet1 Fmrgestedet Tli.jorsBrliolt, er blevet undersogt nf ZIRKEL og 
iinalyseret af GENTJI. 

Hekln er bleven besiigt og undersiigt at' de fleste Geologer, 
der have reist i Island, inen ingen liar dog efterladt en s i  noiag- 
tig og vidtliiftig Beskrivelse soiii J. C. SCHFTHE. Hidtil er dog 
kun den vestlige og sydvestlige Del af Ileklasystemet blevet n m -  
inere undersiigt, hvorimod de nordlige og ijstlige Partier ere 
meget lidet kjendte; deli fiildstmdige ;Mangel p i  Vand og G r m  
liar giort det for bcsvmrligt for de Heisende at opliolde sig i 
disse Egne; de forskjellige Fjeldrwkker SO, 0 og NO for IIekla 
t'. Ex. Patnafjiill, 'I'ripp:ifjoll, Kaudfossafjoll, M6gilsliSfdar 0 .  fl. 
have endnu ikke f ie t  deres rigtige Plads p i  Kir te t ,  den betyde- 
ligr Jiikelinasse Torfajiikull er eiidnu nzsten ukjcndt 0. s. v. 

Den fcrste der opdngede en Obsidianstroni i Srerheden at' 
IIekla w r  Englandercn Si r  GEORGE MACRESZIE, drr reiste i Island 
i i r e t  1810. SCHYTIIE og andre mene, a t  lian liar Lesiigt IIra- 
fntinnuliraun ved Markarfljht's Kilder, men efter a t  have Irest 
Reisebeskrivelsen knn jeg neppe tro andet end a t  MACKENZIE 
liar besogt en af de Stroinmc KO for IIekla, soni jcg i Soinme- 
ren 1889 besiigte, rimeligvis Striiiiimen ved Frostasttdavatn. 
SCIIYTIIE cr sliledos dun fiirstc og eneste, der liar undersiigt 
HrafiitinIiuhriiun. 

I Slutningen at' Juli mined 1889 gjorde jeg en kort Utlflugt 
ti1 Hrafntinnuliraun, men pb Grund af Veirforholdene kunde jeg 
kun opliolde niig nogle fA Tinier ved denne riisrkclige Lavastriini, 
hvis Onicgn er nldeles Llottet for Vegetation. Efter a t  vi havde 
overnattet i Telt p i  en lille Griesplet Blesaiiifri ;"i for Tind- 
fjallajiikull fortsattes Reiscn ti1 Eystri-Hangis Kilder. Denne Klv 
flyder her fra SO ti1 SIT gjennem en grresliis Dal, der p i  begge 



612 TII. TIIO1KOI)USES. POSTGLACIALE LIPARITEH 1 ISLAND. 

Sider begrznses af nogne Fjelde af Palagonitbreccie: Skygnis- 
lilithr mod Ost, Grasleysutjijll mod Yest. Overfladen bestsr af  
vulkansk Askc og Lavagrus, men liist og her t i t te  nogle Lava- 
plader frerii fra Gruset, tlii denne Dal  er ligesorn alle Lavninger 
mellem Palagonitfjeldene i d i s c  E p n e  engang i Fortiden blevell 
itdfyldt af Lava. Den Iiordligstc Del nf Dalbunden er d:ckket 
iiied et  tykt  J,ag Scorier, der s tamme fin IIeklas Udbrud i 
184.5. 

RangB’en liar sin,e Kilder under Jlanden af  en Lavastrijni 
iieden for Laufafell, der ligesoni de omgivende Fjelde hovedsage- 
lig bes t i r  af  Palagonitbreccie; i den nordvestlige Fjeldside findes 
der  dog nogle Indleiringer a f  en gullig Ureccie ined griinne Beg- 
stensbrokker. 1,aufafell adskilles fra Torfajiikul’s Randfjelde vet1 
det vaiidrige Markarfljbt, s o ~ n  vi flere Gange inKtte inssere d i  
dens Liib lier er iiieget bugtct. Torfnjiikulcns Rnndfjelde (L.j6- 
sutungur) best; her ligcledes nf I’alagonittuf og Breccie, og liist 
og her hmve varine Kilders Dampsiiiler sig op fra Fjeldkliifterne; 
lige Kord for Laufafcll besiigte jeg en af disse KloRer livor to 
kogende Kilder under Tuden og Uriilen gjenncni sini dbninger  
udstiide store Danipstriler. 

AIarkarfIjbt, der udspringer pi Torfrzjiikull liar s k h e t  sig en 

dyb  Rende ned igjenneiii Ilrafntinnulirauns vestlige m i i d ,  livor- 
ved der ere blevne Llottede smukkc Profiler. Lavastrommens 
FLovedmnssc bes t i r  nf en Iysegri, undertiden riidlig g r i  Iljergart, 
der  liar en A1;cptighed af  40-50 Fod, denne d z k k e s  nf c t  5- 
10 Fod tykt  Lag  Obsidian medens Overfladen de fleste Steder 
bes t i r  a f  c t  8-3 Fod inzgt igt  Lag I’irnpsten. Iniellein disse 
t rc  Ilestnnddele findes der allevegne de smukkeste Overgange; i 
den griligc Ifovedniasse shr inan allevegnc DBnd 08 Str iber  11%- 
vende og srcnkcnde sig i store Slyngninger, Folder og lliilger, 
der syncs a t  viere forekyvede og overfoldedc efter Lavn’ens He- 
vmgelsesretning. Ujergartcn spnltes let efter disse B i n d  i tynde 
Plader, iiien vanskeligt lodret p i  dem. IIvor Bjergarten nirtrnier 
sig ti1 Obsidianen g i r  den jmvnt  over i denue, i (let nian her 
sC.r afveslcnde Str iber  (Sclilieren) af  den gri  Bjergart 06 0 1 ~  
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sidiaii met1 niat Begglands, der veselvis fortykkes 08 udtrzkkes 
i tynde, bolgende D h d ,  iridtil Ilovediiiasseii bliver en porfyrisk 
eller tEt Obsidian iiied Glasglands of niuslet Brud. Obsidianeii 
blirer sb i ~ e n  nrcriiiere ved Overflnden nicre og Iiicre opfyldt af 
Hlrercstribcr, indtil den lielt g i r  over i grblig Pimpsten. 

I Mnrkarlljbts brede Flodkloft opstige der p i  niange Steder 
variiic Dampe fra Gruset, og liede Kilder skulle der (78s; fiiides 
lxngere opye ved Flodens Kildcr; dcsvxrre blcve vi pii Grund 
a f  dirligt Veir og t E t  T8ge nijldte ti1 a t  w n d e  nni, der tjndtcs 
desuden ikke Spor  af Grzs  ti1 IIesteiie, tler liavde sultpt liele 
3)agen; jeg kunde derfor heller ikke soge det iikjendte Kmter 
llvorfrrr I1 ra t'n t i ii ii uh ra u ii s t aiii nier. 

Efter a t  jeg liavde g o r t  denne lille Udllugt ti1 IIrd'ntinnu- 
Iiraun afreiste jeg fra Galtalrekur, den ijrerste G h d  i Bygden 
Vest fnr IIekla, ti1 det Indre, ti1 Fiskiviitn og Vatnajbkiill; un- 
derveis oplioldt jeg mig et P a r  Dage red Landiiiannahellir ved 
IIelliskvisl og gjorde iiiindre Udflugter i Oinegnen. Egnene niel- 
leni Heklapartiet og Tungni kaldes Landmannaafr.jettur. P:i 
Tilbagereisen fra Vatnajokull i Slutningen af August opholdt 
jeg niig ogsi et  Pa r  Dage ved Torfajokull ved Grresplettcn i 
Laugar, derved fik jep Leilighed ti1 at gjijre lidt nminere Be- 
kjendtskab med de dervzrende Obsidianstromine. 

Ileklas Fjeldryg nied dct underliggende Hbiland afsluttes 
teiniiielig hurtig mod KO og falder i bratte Terrasser ncd iniod 
XI7 ti1 Sandene ved T'estri-Rangi; her danne isolerede Fjelde 
soiii Sauaafell og Valafell Hekla-Hbilandcts yderste Udlobere. 
Bst for den egentlige IIeklaryg, iiielleni denne og den betj-delige 
Fjeldkjede Hauilfossafjoll, fiiides en bred Dal, der strdliker sig 
fra SV ti1 KO, den er lielt dEkket iiied Scorier og Lava. Midt 
i Dalen lizver der sig en cgendommelig formet, isoleret Tufspids, 
Krakatindur, og i Nrcrheden af denne findes den Kraterriekke, 
tler dannedes ved Udbriiddet 1878. Den store Lavastrom, soin 
dengang danrledes, er strijrumet niod Kord indtil den standsede i 
den brede Laming ved Valahnt'ikar. Yed Helliskvisl's sydlige 
Kruiiiniing xfsluttes Daleri nic-d bratte Hakker og begrxwses her 
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mod 0 og NO af Rauafossafjeldenes hijie, paralelle Tufrygge, der 
lireve sig mere og iiiere niod KO, indtil de endc Ined de bratte, 
tildels Jokeltlrekkede Fjeldpynter M6gilsliijfaar. Den nzrnieste 
Del af Terrainet ved Iielliskvisl niellcni deniie 0: Tungni's syd- 

Fig. 1. 

Cfeologhk- Kartskizze 
orer 

Landmanna-sfrjettur i Island 
l l f  

TI[. Tl lOEODDSLN.  

ligste Buer opfyldes af  et Alylder af uregelillaessige Sinifjelde ned 
Inellemliggende Laminger og krogede Sniidale; skjijndt Fjeldene 
i det store f6lge den sadvanlige Fjjeldretning fra ST' ti1 NO, 
ere dog Uregel~i i~ssighederne i det enkelte d store, at det er 
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lllcget vanskeligt at . f i  ct godt Overblik over Landets Skulptur. 
Lnvningernc optages iiiange Stedcr a t  siiib Sijcr. Alle disse 
Fjelde ere saiiimcnsattc a f  en soiii oftest iiiegct grodiornet Pala-  
c: nonitbrcccie iiied iiidleirede store knntede Klippestykkcr af t z t  
Basalt. I Hellisfjnll findes en betydelig IIule i Breccien, den liar 
en L m g d e  nf 21 Xlen, 12 Alens I3rcdde og 51,'2 Alcns I1oide. 
andre iniiidre IIuler findes i Sxrheden .  Mbskc ere disse Iluler 
blevne dannedc a f  lliilgeslaget. fra en st6rre Sii, der  m8ske en- 
gang i Fortiden liar bcdzkket Slet t r rne langs Helliskvisl og liar 
efterladt dc iiiindre Siicr, der eiidnu findcs tilliage; siden den Tid 
cr dog Landet blevet forandret EH ineget ved vulkanske UdLrud, 
at det  cr ikke l e t  a t  trenke sig Forlioldene i Fortiden. 

Sletterrie langs Ilellislivisl lieniiiiod Rauafossiir ere i Over- 
flndcn dzkkcdc  a f  c t  t y k t  Lag Scorier og Pimpsten, 111cn en- 
keltc Steder t i t ter  dog den undcrliggeode L a v a  frcm a f  Gruset, 
tlii Lavningerne ere ogs i  her iiinnge Stedcr oprindelig blevne ud- 
fyldtc af  Lava; den store Slet te  der fra Lodmundur strzkker sig 
niod K V ti1 T u o g n i  er lielt dxkket  a f  gaiiile I~vastriiiiiiiie, livis 
Lavninge! iiiange Steder udfyldes iif vulkansk Aske og Flyve- 
sand. Disse store Lavnstroiniiie ere riiiicligvis saoinienlizngendc 
ined Lnva'erne vcd Tlijorsi, skjiindt Forbindelsen er d z k k e t  a f  
store Masser Grus og Flyvesaiid. TlijorsSens gaiiile Lavastrijniiue 
s t r z k k e  sig lielt ncd ti1 Islands Sydkyst  ved Eyrxrbakki iiien 
ere i Bygdeii ofte dzkkede  af  store Strcckniiiger Jordsiiion. Mod 
Kord f'orbindes Lava'ernc med de gamle Lavastroinine p i  den 
aiiden Side af T u n g n i  og disse s t r d k e  sig liclt op ti1 Vonar- 
skara og koiiiiiie lier i n z r  Forbindelse iiied Odiaaliraun. S i -  
ledes danne Lavastriiniinene et sai~imcnli,ungende B d t e  t v a r s  
over det  iiiidterstc Island. Ired IIelliskrisl overleires Pinipste- 
iien 08 Scoricrne flere Steder a f  Jokelleer, der  iiedfiires af Siiiielve 
fra MbgilshiifiJar, h ror  der  i Fjcldranden findes nogle sinP Glet- 
scliere. 

Hauafossafjiill og Mbgilshiif~ar bes t i  ligesoiii de  andrc Fjelde 
hovedsagelig af  T u f  02 Hreccie, iiien her findes dog cnkelte Ind- 
leiringer :if Liparit . I M6gilsliiifaar t r x d c r  dennc Bjergart flere 



Steder freni i Kliifteriie o,n ligelcdes i et  lille Fjeld Syd for Sit,. 
Det siiiukkestc Liparitparti der sbs blottct, fintlcs i Rauirfossa- 
fjijll e t  kort Stykke Vei Syd for Helliskvkl (Fig. 2); en Fjeldbzk 
styrter her med e t  siiiulit lille Pandfald ned ad lodrette Liparit- 
klippcr, der ved Vandcts Indflydelse ere blevne dzklede  af et 
riidligt Overtrek, derfor liar T'andfaldet f iet  Kanie t  Rauafossar 
og dette Xavn er s:i gbet. over p i  Fjeldkjmden. Trandfaldct styr- 
ter lied fis Fjcldet gjennem en m a l ,  lille Kloft og udbreder sig 
derpi  vifteforinig over Liparitklipperne. Ilovedl~jergarten er en 
griliglivid Liparit, der overleires i 3 f  en let pimpstcnsblandet I'ala- 

Fig. 2. 

muirfossar. 

n Begstensgange; b Liparit med S6ileslruktur; c Liparit; d Nedfddet  Lipnrit- 
grus; c h'edfaldet Tnfgrus; f Vaodfnld. 

gonitbreccic. En stor Uel af' Klipperne dames af forskjcllig 
biiiede, tynde Liparitbmnke, der igjen afsoiidres i snii Siiiler, der 
efter Brcnkcnes Uiiiiiinger have antagct alle iuulige Stillinger. 
Hist og her findes grihne og sorte Begstensgange cller iiiindre 
Afleiringer af Liparitbreccie; i den dybc Klijft liedenfor Vand- 
faldet findes der en Priivcsamling af alle mulige Yarietcter af 
disse Bjergarter. Osteri for Rauilfossar s6r man noget. Liparit 
liist og her i Fjeldsiderne, og oppe p i  Fjeldranden findes nogle 
store rijdlige Slaggeliratere. T s t  neden for Vandfaldet findes et 
gariimelt lavt, iiien uhyre stort Krater af en elliptisk Form; det 
synes nresteii so111 den liparitiske Fjeldside fijrst er bleven blotkt 



ved de Jordskjzlv og Forandringer, der ere forcgKcdc under dette 
Tiraters Ih i ine lsp .  Den store Kevne, Iivorpi dettc Krnter er 
blcveii daiinet, kan endnu forfijlgcs en Fjerdingvei mod S O ,  idet 
man tiltrods for Scorierne og Lavagruset endiiu kan skinite Ud- 
brudsspaltens 1,nra-rnntlc. - I det isolercde Tiiffjcld S6ta fandt 
jeg en egeniloiiiiiielig moderne Gangdannelse; dx jeg nederst i 
k'jcltlsidtn fandt iioglc Ophobninger af forlioldsvis nye viilkanske 
Lavaslagger, blev jeg opiomksoin p i  at  e t  vulkansk Udbrud her 
m5tte have fiindet sted i en nyere Tid og klattrede derfor opad 
den brattc F~jeldside og fandt her en Lnvagang nied Rctningen 
SSO ti1 XXi', der viste sig Died 10 Favries L m g d e  i Jlagen. 
Spalten er rinieligvis blevct dnnne t  under e t  eller andct Udbrud 
i Heklasystemet, iiien den gliidende ;Claginn er stiirknet i Gangen 
fiir dcr blev noget nlvarligt Udbrud, og der er derfor endnu ikke 
Spor af Kraterdannelse 11.'' Spnlten, kun er Ganglnva'en iiicget 
knudrct ocli slngget hvor den trEder frem p i  Overfladen. 

Ved det nordligste JIjornc nf &16gilsliiifiJar findcs en dyb 
Lavning vcd Kavn Dbmadalur; efter a t  have passeret denne stijdte 

jeg p i  en liiii steil Lavastriiiii der for en stor ))el viste sig at  
l m t l  at' Obsidian. OverHaden gliiiirer og glitrer af Obsidianelis 
Spcilinger, thi skjiindt' den i stor Udstr~ckning er drckket iiicd 

hvidlig I'inipsten, si"l trzder Obsidianen do2 livert Oieblik frem 
i Dagen. Den stiirste Jlel af Obsidianen er porfyrisk og liist og 
her fremtrader en lignende grilig Grundniasse soni i Hrafntinnu- 
hraun ved Markarfljbt. Den sydligste Endc af denne Lavastriim 
syiies a t  v ~ r e  flydt ued fra Mbgilshiifilar, nien i dens nordligstc 
Del findes ogs i  flere store Kratere i Kzrlieden af Tjiirfafell; 
0111 nogen Dcl af Lavn'en stammer fra dern n i i  jeg lade uafgjort. 

S for denne Obsidianstroni, son1 jep vil kalde Ddt,ludals- 
1~~atiir, findes en langstrakt Sii, der lialdes Frostastaaavatn og SO 
for denne hrcver der sig ud fra det sydligere Hiiiland en steil 
Fjeldpynt (SuiJurnhur),  der stikker grelt at'  NO^ Oingivelscrne 
ved sine lyse, skrigende Farrer. Dette Fjeld, son1 bestiir af Li- 
parit og Palagonitbreccie, er blevet gjennemkogt af svovlsure 
Daiiipe, s i  a t  store Omdannelser have fundet Sted, der vise sig 
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soiii sredvanlig 1 6  s jdannc  Steder  ved mange of p r q t i g e  Far- 
ver. Ud frn Sudurn;iniur strrekker der sig mod NO en vulknllsk 

IIijiderrckke Iieniinod Tungnli; frd det Fjeld i denne Rzkke,  dcr 
cr nrcrmest ved Suaurniiniiir, e r  der iidstriiiiimet en bet>-delig 
Mretigdc Olisidianlava i to  Artiie, den enc nediinod Frostastnaa- 
va tn  og den anden mod S O  lied ti1 X'Qniskvisl. Fjeldet best i r  
a f  en gullig Lipnri t  og Liparitbreccic, den sydlige Ende er bleven 
gjennemklovet af en gnhende Spalte frii SO ti1 XO (lodret p i  
den srcdvanlige Spalteretning i denne 1)el nf Landet) og fra 
denne Revne liar den toarniede Obsidianstrijni, l\Tdnislirnun, sit 
Udspring. Den oortlvestligc A r m  linr udfyldt den sydligc Ende 
nf Frostastnaavatn 0:: liar dannet  siiid S k j a r  og Iloline i Soen, 
medens den sydijstlige Arm,  der  er iiieget stijrre, udbreder sig 
pli Sandene red Xhinskvisl. Denne vulkanske Spalte, der  liar 
e n  Breclde nf 400-500 Fod og en 3)ybde a f  200-300 Fod, 
liar kun en nieget ringe Liglied med szdvanlige Kraterformer, 
iiien dens Rande ere beklrcdte incd Slaggcr og Lavaskum; den 
liar e t  uhyggelig vildt og skuninielt Udseende og Larn'en har 
i de inest sijnderrevne Fornier vrcltct 'sig ud a f  dens Ender. 

Ted den nordlige Ende  nf dette spnltede Fjeld findes et 
ineget s tor t  Krnter  ined den szdvanlige Forni, der omslutter to 
mindre Rraterkegler og liar udgydt betydelige JIasser basnltisk 
Lava  niod &t nedimod Nliinskvkl; dct te  h a t e r  fortsrcttes af 
en R z k k e  Krntere mod KO henimod Tungni .  Her  findes altsk 
i den sainme korte IIijiderslike to vulkanske Spalteretninger 
lodret p i  hinanden,. livornf, den ene, den nordiistlige, liar ud-  
gydt basaltisk Lava 08 den anden, den nardvestlige, liparitisk 
Lava. 

Oinkring M h s k v i s l s  Iiilder SO for Sudurnhi iur  besti 
Fjeldene hovedsajielig af  Lipar i t ,  der dog ltist og her overleircs 
a f  .underordnede Tufinasser. Grussletterne langs Elven ere ude- 
lukkende saiiimensatte a f  Liparitrullestene, der fores ned ti1 
T u n g n i  og snnmcnccltes nied denne store Elvs  seige Jiikeldyntl. 
.Den vandrige X'brnskvisl modtager stijrste Delen af  sin Vand- 
inasse fra (let sdkalate  Jijkulgil, en Elv, der udspringer pfi 
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TorfajGkull og liar dannet  sig cii lang og snever K k f t  gjcnneiii 
dcnne Jiikels nordlige Randfjclde, der  her ntrstcn udelukkciide 
k s t i  af  Lipar i t ;  disse Randfjeldes Topugrafi e r  ligesoni selve 
Jokelens endnu nzsten ukjendt. Ritiieligvis ere KAiiiskvisls syd- 
lige Fjeldklijfter kun  ved nogle sinalle Fjeldrygge udskilte fra de 
s i k a l d t e  Keykjadalir livor Markarfljdt p i  den sydlige Side  liar 
sine Kilder. Den Fjeldkjsde,  dcr iiiod Nord begraenser Jiikul- 
gil, kaldes Barinur eller Jbkulbarmur, den vistc sig ogs; p i  den 
nordlige Side a t  bes t i  af  Liparit,  der iiiaiige Steder syntes a t  
have vicret udsat for cn s t w k  Fiiiiinrolrirksotiihed. De iiedeii- 
for liggende strrskilte, Siiiifjeldc best; derimod af Tuf. I)e Innge 
takkcdc Fjeldrzkker ,  der l i d t  ijstligere t r s d e  ud fra Torfajbkull 
og stmhkc sig mod NO lielt op ti1 Vatnnjiikull, bestod alle- 
vegiie livor jeg liavde Leilighed ti1 a t  iagttagc! deiii ;it' Tuf og 
Rreccie. 

I Landtungen inelleiii Ki'itiiskvisl og Jiikulgil findes deli 

iiwrkeligste af Obsidiaiistriiiiiiiieiie; p i  Grund af de Iierrzrendc 
ra r inc  Kilder (Laugar) vil jeg kalde den Laugaliraztn. I)e 
varine Kilder have deres Udspring fra Lavastromiiiens Rand;  
i Frastaiid syncs Lavaranden, soni el- nieget hoi og I m t ,  a t  
vsre  opbygget a f  vicldige Steenkulsblokke. Lavastroiiimen 
liar en sb sonderreven Overflade a t  Jcg aldrig liar s h  noget lig- 
nende; den staiuiiier fra c t  Krxter oppe p i  Fjeldranden, Lvorfrii 
den e r  strijinmet ned i en siiial Strom for derp; nedenfor a t  ud- 
brede sig soni en iiieget tyk, seigtflydende Masre. Lavastriiiii- 
iriens Overflade bes t i r  hovedsagelig a f  Obsidian iucd cnkcltc 
islwxnptc, wludviklede, Iivide Krystaller; Obsidianen dzlikes dog 
oftc a f  Piiupstenskuni, iiien en s tor  Del at' Pimpstenen er i 
Tidens L o b  Me\-en feiet ned i Klot'terne. Lava'ens Hovedtiiasse 
best& ligesom Hraf'ntiiinuhraun at' en grilig IIjergnrt ofte tncd 
et  bliligt, brunt eller rSdligt Skjmr. Denne Ujergart cr afson- 
dret i kjziiipeiiia?ssige, boiede, lodret stillede I'lader eller Skaller, 
der vcndc den convese Side iidad efter Stromretningcn; Over- 
fladen er derfor ~enner i ik love t  a f  v d d i g c  Spal te r  og n i r  iiiati 

kravler over Lavastrijiiiiiien, s8 hefinder iiian sig det ene Oieblik 
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nede i dybe Afgrunde, livorfra mail s t rax efter I &  klat t re  op 
p i  skarpe Obsitlianrygge. Stronimen liar, ligesoiii det  altid er 
Tilfzldet nied kiselsyrerigc Lava'er, h a v t  en svag &?vx?gehghed, 
den e r  v z l t e t  frein og t i r n e t  o p  ti1 en betydelig Hijidc iiien Ud- 
strcckningen e r  kiln ringc. I Spalterne e r  der enkelte Steder 
blevct dannet  noget Jordsmon, livorpi enkelte P lan ter  have fiestet 
Bo. Lufteii og Vaiidet liar dog ikke kunnet forandre Overfladens 
Forin e l k  Udseende meget, dertil var Obsidianen for Iiird, Illen 

Pimpstenen e r  blcvcn fijrt ned i Rcrncrne. 
IIvor Lava'en i en smal Strijm styr ter  ned ad  Fjeldsiden 

h w e  flere niindre 1)ainpsoiler sig fra Lavarevnerne, og p; Spaltc- 
raiidene har der nfsat sig suiukt udkrystalliseret Scovl. Den 
storste Dampsoile Iimver sig f r a  en stor oval Fordybning i en 
Lavaryg; her tindes der l lundreder  af Siii~liiiller livorfrn brzn- 
dende liede Danipe bryde frem under Brusen 08 Tuden. H e r  er 
Svovlat'sxtningen stijrst, Lava'en e r  her rundt  oinkring decompo- 
neret og oiuvandlet ti1 farvet Leer. L m g e r e  nede i Lavastr6in- 
men strijnimc der ogsL variue Dampe hist 06 her op fra Sprrek- 
kerne. Xedenfor Obsidianstrijmtiiens Rand findes der soni f6r 
Iiccvnt en Gruppe varine Kilder. M d t  i den liijie Lavarand 
findes her en dyb Lavning eller Spalte, livorfra en kold Rilde 
bryder freiii, ligesom koldt Vand p i  e t  Par andre Steder  strijm- 
iner ud fra  Lavaranden;  disse Kilder flyde sainiiieii ti1 en dyb, 
vnndrig Brek i h i s  lioie Brcdder det  variiie Vand pibler freni 
fra 50-60 smi Huller og H e w e r ;  der har  dog ingen Steder  afsat 
sig noget Kiselsinter af Betydning. Varriien i de liedeste IIuller 
n i r  ikke lioiere end  ti1 72' C. men de fleste Steder er den niel- 
lem 50' og 60'. 


